
Takamäki: Junior Ohjelmistokehittäjä (Back-end) 

 
Tyyppi: 
Osa-aikainen, Täysipäiväinen, Vakituinen 

 

Työaika: 
Täysipäiväinen, mahdollisuus osa-aikaisuuteen 
(30h/vko) 

 
Haettu tausta: 
Opintojen loppuvaihe - valmistunut  

 
Sijainti: 
Niittykumpu, Espoo 

 
Aloituspäivämäärä: 
Sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian  

 
Haun deadline: 
15.08.2017 

 

Takamäki Yhtiöt on vuonna 1991 perustettu IT-alan sovellusyritys ja Internetin kautta tarjottujen palvelujen 
tuottaja. Pitkä toimintahistoria ja pysyvät asiakkuudet osoittavat, että Takamäki Yhtiöt on luotettava ja 
joustava yhteistyökumppani. Korkea asiakastyytyväisyys onkin meille tärkeintä työssämme. 

Takamäki Yhtiöt kehittää ja tuotteistaa ohjelmistoja eri toimialoille. Tämän lisäksi toteutamme räätälöityjä 
ohjelmistoratkaisuja yritysten tarpeisiin. Toimintamme perustana ovat asiakkaan liiketoimintaprosessien 
ymmärtäminen sekä projektien saattaminen valmiiksi sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Toteutamme 
myös tarvittavat muutokset ja räätälöinnit asiakkaan toiveet huomioiden. Toimintaperiaatteemme ansiosta 
olemme synnyttäneet pysyviä ja jatkuvasti syveneviä kumppanuuksia asiakkaidemme sekä 
yhteistyökumppaniemme kanssa. Otammekin vastaan haasteita, jotka saattavat muista tuntua 
mahdottomilta. 

Takamäki Yhtiöt etsii nyt kasvavaan kehitystiimiinsä uransa alkuvaiheessa olevaa Back-end 
Ohjelmistokehittäjää. Tehtävässä pääset osallistumaan monipuolisesti eri asiakasprojekteihimme, 
esimerkiksi rakennustyömaille ja tehdassaiteille kehitetyn työnjohdon toiminnanohjauspalvelu Site 
Manageriin liittyen. Haemme nyt erityisesti back-end osaamista, mutta tehtävää on mahdollista räätälöidä 
oman osaamisesi sekä kiinnostuksesi mukaan. Työpäiväsi kuluvat pääasiallisesti itse koodauksen parissa, 
jonka lisäksi päivääsi voi sisältyä esimerkiksi suunnittelua, koodin testausta, koulutuksia sekä tiedon 
jakamista kollegoidesi kanssa. Tiivis porukkamme tarjoaa sinulle apua ja tukea, erityisesti oma mentorisi 
pitää huolen, että pääset tehtävissäsi hyvin alkuun. Toivomme, että sinulla on jo opintojen sekä 
harrastuneisuuden kautta kerrytettyä ohjelmointikokemusta, tärkeää on myös motivaatiosi oppia lisää. 

Hakijalta odotetaan: 

• Soveltuvaa koulutustaustaa (YO/AMK) 
• Javan perusteiden erinomaista hallintaa 
• Spring Frameworkin tuntemusta 
• Kiinnostusta ja harrastuneisuutta ohjelmoinnin parissa 
• Aktiivista asennetta ja motivaatiota oman osaamisen kehittämiseen 
• Suomen kielen ja englannin kielen osaamista 

Eduksi luetaan: 

• Front-end –osaaminen (React) 
• Visual Basic, C# tai Android-ohjelmointikokemus 



Tarjoamme sinulle: 

• Pienen yrityksen edut, kuten mahdollisuuden osallistua erilaisiin asiakasprojekteihin sekä kehittyä ja 
kasvaa monipuolisten tehtävien parissa 

• Erinomaisen mahdollisuuden laajentaa osaamistaan 
• Mahdollisuuden etätyöskentelyyn 
• Mukavan tiimin, joka viihtyy yhdessä myös vapaa-ajalla, esimerkiksi lautapelikerhon parissa 

Kiinnostuitko tehtävästä? Lähetä CV:si, hakemuksesi sekä opintosuoritusotteesi pdf-tiedostoina 
mahdollisimman pian, mutta viimeistään 15.8. täällä https://apply.atalent.fi/takamaki-
ohjelmistokehittaja-back-end-7-2017 Tässä tehtävässä tulet työllistymään aTalent Recruitingin 
työntekijäksi Takamäki Yhtiön palvelukseen. Lisää Takamäki Yhtiöistä voit lukea täältä: http://takamaki.fi/. 
Lisätietoja työtehtävästä ja hakuprosessista tarjoaa Recruitment Manager Hanna Väisänen (+358 
405845425, hanna.vaisanen[at]atalent.fi). 

	


